
DDTC Academy menawarkan In-house Training (IHT) “Persiapan, 
Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan 2019” dengan materi 
yang komprehensif dan terperinci melalui para ahli kami yang berkualitas, 
berpengalaman, serta memiliki sertifikasi internasional kelas dunia.

*Rincian topik diatas bersifat fleksibel, yaitu topik dapat disesuaikan dengan core 
business perusahaan serta kebutuhan dan kepentingan dari perusahaan 

Persiapan, Perhitungan, dan Pelaporan 
Pajak Penghasilan Badan 2019

DDTC Academy Tax Training, Tailored To Your Needs

IN-HOUSE TRAINING

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah melaporkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan benar, lengkap, dan jelas. 
Melalui IHT, peserta akan diberikan pelatihan yang secara lengkap dan detail membahas mengenai 
SPT PPh Badan tersebut, agar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Topik Pembahasan*:

Memahami teknologi informasi perpajakan dan penerapannya;
Diskusi dan penjelasan PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan 
Pengolahan SPT;
Diskusi dan penjelasan SE-24/PJ/2019 tentang Compliance Risk Management (CRM);
Menyiapkan perhitungan kertas kerja SPT PPh Badan dengan menggunakan Microsoft Excel, 
termasuk perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal;
Mengidentifikasi biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible 
expense);
Manajemen administrasi skema potong/pungut;
Menghitung beban pajak tangguhan, kredit pajak, dan kerugian pajak yang dapat dikompensasi, 
pajak penghasilan yang kurang (lebih) bayar, dan sebagainya;
Mempersiapkan lampiran, lampiran khusus, dan dokumen tambahan SPT PPh Badan;
Persiapan dokumentasi transfer pricing;
Upaya memenuhi kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM.

IHT terkait pajak domestik dan 
internasional lainnya juga dapat kami 

berikan berdasarkan permintaan

KLIK
DISINI

Musim Pelaporan Pajak Dimulai!
Persiapkan Perusahaan Anda 
untuk Kepatuhan Pajak

https://ddtc.co.id/id/akademi/training-internal/formulir-training-internal/


Narasumber yang Berpengalaman
Narasumber adalah profesional berpengalaman dalam menangani kepatuhan dan 

sengketa pajak, serta didukung oleh tim peneliti yang berkualitas.

Narasumber Berkualitas
Narasumber kami berpengalaman dan secara konsisten menerima peringkat tertinggi 

untuk presentasi mereka, memiliki latar belakang pendidikan multidisiplin, dan 
memiliki sertifikasi internasional kelas dunia.

Materi Update
Materi pelatihan dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman praktik, serta 

sesuai dengan perkembangan terakhir (terkini).

Disesuaikan dengan Kebutuhan
Kami akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menilai tujuan bisnis, dan 

mengembangkan materi yang disesuaikan secara khusus dengan core business 
perusahaan/organisasi

Pelatihan Pajak Terbaik di Indonesia
Kami memberikan pelatihan pajak terbaik di Indonesia dengan pendekatan multi 

disiplin ilmu, berdasarkan pengetahuan dan praktik yang merujuk pada studi kasus, 
interpretasi, dan perbandingan.

Kenapa Memilih IHT 
DDTC Academy? 

Info lebih lanjut:

Eny Marliana
Phone & WA: +628158980228

Email: eny@ddtc.co.id

Hotline Academy: 
+62 812 8393 5151

?

Semua program IHT akan disajikan
tidak hanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi juga 
dalam Bahasa Inggris sesuai kebutuhan.

Klik

Testimoni dari peserta 
disini

https://ddtc.co.id/id/akademi/training-internal/testimonial-training-internal/
https://www.youtube.com/user/dannydarussalam
https://www.instagram.com/ddtcindonesia/
https://twitter.com/ddtcindonesia
https://www.facebook.com/DDTCIndonesia/
https://www.linkedin.com/company/danny-darussalam-tax-center/



